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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Obadjaschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Obadjaschool
Vlechttuinen 3
8322BA Urk
 06-33751497
 http://www.so-zwolle.nl
 a.hak@so-zwolle.nl
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Extra locaties
Eliëzerschool
Hasselterdijk 33
8043PD Zwolle
 038 - 4226078
Obadjaschool cluster 3 V(S)O
Willem Barentszstraat 72
8023WS Zwolle
 038 - 4540642
Obadjaschool cluster 4
Hasselterdijk 33
8043PD Zwolle
 038 - 4226078

Schoolbestuur
Sticht. Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 353
 http://www.so-zwolle.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

A.C.W. Hak

a.hak@so-zwolle.nl

Teamleider

A. van Hattem - van der Kolk

a.van.hattem@so-zwolle.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Reformatorisch Samenwerkingsverband PO.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

24

2019-2020

In 2018 zijn we gestart met 9 leerlingen (groep 4-5-6)
In 2019 hopen we te starten met 2 groepen en in totaal 25 leerlingen (groep 3-4-5 en groep 6-7-8)
In 2020 hopen onze school uit te breiden met een Jonge Risico Kleutergroep (groep 1 en 2). In totaal
zullen er dan 3 groepen zijn van samen 38 leerlingen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Verwondering

Gespecialiseerd onderwijs

Identiteitsgebonden onderwijs

Speciaal binnen regulier

Symbiose-onderwijs

Missie en visie
Missie/visie
Een veilige omgeving waarin unieke kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat is waar we voor staan.
Ouders vertrouwen elke dag de zorg aan ons toe voor kinderen die meer nodig hebben dan een
reguliere basisschool hen kan bieden. Wij geloven dat elk kind door God geschapen is met talenten die
tot Zijn eer ingezet mogen worden. Die talenten worden door onze maatschappij niet altijd herkend en
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zijn ook niet altijd meetbaar. Het is aan ons om die talenten te ont-wikkelen: ze zichtbaar te maken en
tot bloei te doen komen. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we de samenwerking met ouders
en helpers nodig en de zegen van God.
Visie op personeelsbeleid
Wat we willen voor onze leerlingen, kunnen we alleen bereiken als onze medewerkers gemotiveerd én
fysiek en mentaal gezond zijn. Ook zij hebben unieke talenten die wij in samenwerking met hen willen
ont-wikkelen. Ons team is daarmee als een mozaïek: iedereen draagt zijn unieke steentje bij en samen
maken we het verschil.
Visie op aansturing
Onze aansturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen; vertrouwen in de talenten van onze
medewerkers en hun betrokkenheid op onze leerlingen. De uniciteit van onze leerlingen maakt dat
onze scholen een dynamisch geheel zijn, waar geen dag hetzelfde is. Dit vraagt om korte lijnen en
snelle beslissingen. Vanuit het genoemde vertrouwen en de dynamiek verwachten wij eigenaarschap
van onze medewerkers. Zij durven zelf besluiten te nemen voor hun groep. Voor de zaken die de groep
overstijgen en het team aangaan is er de teamleider. Ook de teamleiders kennen een grote mate van
eigenaarschap voor hun team en zijn integraal verantwoordelijk. Zij besluiten over alle zaken die hun
team aangaan voor zover het besluit niet expliciet voorbehouden is aan de directie.

Prioriteiten
In 2018-2019 zijn we als school voor gespecialiseerd onderwijs met een groep gestart met een locatie
op Urk. In schooljaar 2019-2020 gaan we uitbreiden met een groep waardoor we het komende
schooljaren de groepen 3 t/m 8 kunnen bedienen.
Per schooljaar 2020-2021 starten we met een Jonge Risico Kleutergroep.
Naast leerproblematieken gaan we ons verder specialiseren op omgaan met moeilijk verstaanbaar
gedrag en daarnaast onderwijs bieden aan leerlingen met TOS-problematiek (Taal/spraak).

Identiteit
Identiteit beperkt zich niet tot wat uiterlijke kenmerken maar doortrekt het hele onderwijs. In alle
lessen wordt waar mogelijk 'een venster op de hemel' geopend. Daarmee verbinden we de lespraktijk
aan de christelijke identiteit die we uitdragen. Vanuit de inhoud van de leggen we de verbinding tussen
professie en confessie. God is voor ons de enige verklaring is van alle verschijnselen. God is één enig
God en de werkelijkheid is Zijn schepping. Dat proberen we onze kinderen mee te geven en daarmee
staan we in lijn met wat de kinderen thuis en in de kerk ook meekrijgen.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Wij hebben een invalpool waar we gebruik van maken in het geval vervanging nodig is.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In 2019-2020 hebben we nog geen kleutergroep
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Bewegingsonderwijs

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Gymlokaal
aparte werkplekken
aangepaste leermiddelen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per
leerling beschreven in het OPP. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien
van conclusies en (waar nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. De belangrijkste en de
meest opvallende kenmerken van onze leerlingen zijn:
- Veel van onze leerlingen ondervinden problemen ten aanzien van leren en/of gedragsregulering
- Onze leerlingen hebben baat bij kleine groepen waarbinnen heel gestructureerd wordt gewerkt
Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:
- aparte werkplekken voor leerlingen met een overmatige prikkelgevoeligheid
- gymzaal - handvaardigheidslokaal
- groepstafel t.b.v. coöperatieve werkvormen
- koptelefoons voor leerlingen
- zitkussens / zitzak
- aangepast meubilair
- afgestemd schrijfmateriaal
- laptops
- groot lettertype boeken
- digitale programma's / digibord
- alfa smart

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

10

Orthopedagoog

1

Fysiotherapeut

1

Ergotherapeut

1

Ambulante begeleiding

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We hebben onze eigen leefregels waar dagelijks aandacht aan wordt besteed.
We gebruiken de SoVa-methode leefstijl.
We maken gebruik van een brievenbus waar leerlingen hun signalen kwijt kunnen.
We hebben vertrouwenspersonen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Zien! Leer- en leefklimaat.
In april 2020 hebben we de vragenlijst van Zien! niet kunnen afnemen i.v.m. de coronacrisus. In
november 202 hopen we de vragenlijst van Vensters af te nemen. Deze vragenlijsten worden na
afname in het IB-overleg met de leerkracht geanalyseerd, gewogen en besproken. Indien nodig wordt
er een groepsplan en/of een individueel plan opgesteld.
In de locatieoverleggen worden de opbrengsten besproken met de directie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Kalisvaart. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
t.kalisvaart@so-zwolle.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Kalisvaart. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
t.kalisvaart@so-zwolle.nl.

3.3

Met wie we samenwerken
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Samenwerkingspartners
We werken vaak samen met medische zorg, jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We
werken soms samen met voor - en vroegschoolse educatie.
Onze school werkt onder andere samen met:
Voor- en vroegschoolse educatie
• Thuizzz - Tussenschoolse opvang
Zorg voor jeugd
• Instelling voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• Centrum voor Jeugd en Gezin
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO
• Opleidingsinstituut
• Thuizzz

Samenwerkingsverband(en)
Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband

Website

Berséba

http://www.berseba.nl
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

School en ouders, als gelijkwaardige partners met ieder een eigen rol, voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind en geven dit actief
vorm door goed samen te werken.
Deze samenwerking is gebaseerd op het gegeven dat wij de Bijbel als het hoogste gezag erkennen. De
Bijbel is het ethisch kompas voor de samenwerking tussen school en ouders.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We kiezen voor volledig digitale nieuwsvoorziening en hebben een website die voortdurend up-to-date
gehouden wordt.
Op de website is het statische deel van de schoolgids te vinden. Het dynamische deel van de schoolgids
wordt op papier verstrekt.
Er is een communicatieplan waarin verwoord is op welke manier oudergesprekken worden
vormgegeven en op welke wijze ouders input leveren voor de gesprekken.
Ouders worden regelmatig geïnformeerd over het programma in de klas. Daarbij kan gekozen worden
voor een digitale of schriftelijke variant.
Ouders worden betrokken bij het tot stand komen van het strategisch beleidsplan.
Ouders worden in de even jaren bevraagd via een oudertevredenheidsonderzoek. In de oneven jaren
wordt er een kwalitatief onderzoek gedaan d.m.v. evaluatiedialogen met at random gekozen ouders.

Klachtenregeling
We volgen hierbij de klachtenregeling reformatorisch primair onderwijs

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad

•

- schoonmaken school
- begeleiden bij externe activiteiten
- boeken kaften

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Door het bestuur is (ten behoeve van de school) een verzekering afgesloten in verband met wettelijke
aansprakelijkheid. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij overal, maar in het bijzonder op school, de
zorgvuldigheid tegenover een ander en/of zijn eigendommen in acht nemen. Door een leerling
toegebrachte schade dient te worden vergoed door de ouders.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via het telefoonnummer van de school

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders vullen een verlofbriefje in en leveren dit in bij de leerkracht van hun kind. De teamleider
beoordeelt de aanvraag en kent deze toe mits de aanvraag past binnen de wettelijke kaders.
Het verlofbriefje is te vinden op onze website: https://www.so-zwolle.nl/ObadjaschoolUrk/Ouders/Formulieren
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Vervolgonderwijs

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart op de locatie Urk met een groep 4-5-6.
In schooljaar 2019-2020 hebben we twee groepen: een groep 3-4-5 en een groep 6-7-8. In dit cursusjaar
zijn 2 leerlingen uitgestroomd naar het VO.
In schooljaar 2020-2021 hebben we drie groepen: een JRK-groep, een middenbouw groep en een
bovenbouw groep.
Onze leerlingen stromen in principe uit naar het regulier voortgezet onderwijs.
Waar kwamen de leerlingen terecht die in 2018-2019 de school verlieten?
Onderwijstype

Percentage leerlingen

vo

0,0%

vso

0,0%

overig

0,0%

5.2

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Welbevinden

Betrokkenheid

Veiligheid

Visie op leerling zorg
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Op de Obadjaschool rusten we kinderen toe voor de overgang naar het vervolgonderwijs of (binnen hun
vermogen) naar zelfstandige deelname aan de maatschappij. We zien de leerling in zijn totaliteit met
zijn eigen talenten en gaven. Onze zorg bestaat uit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het
aansluiten bij de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling. Ons handelen geven we vorm
vanuit onze identiteit en het begeleidingsmodel ‘kansrijk denken’. Om deze zorg te kunnen bieden is
het nodig om leerlingen systematisch te volgen in hun ontwikkeling en het pedagogisch en didactisch
handelen hierop af te stemmen.
Kansrijk denken
Ons begeleidingsmodel van kansrijk denken is bepalend voor de keuzes die we maken. Uitgangspunt
van het model is de vooronderstelling dat gedrag sterk bepaald wordt door de omstandigheden waarin
men leeft. In de begeleiding wordt, in tegenstelling tot andere methoden, het probleemgedrag niet
primair als uitgangspunt genomen. In plaats daarvan worden de omgevingsvariabelen aangepakt om
het welbevinden te bevorderen. Dit betekent voor de leerling zorg dat onze leerkrachten kiezen voor
ondersteuning van én samenwerking met de leerling bij het vorm geven aan een zo normaal mogelijk
bestaan. Ook pakken we in de begeleiding de achterliggende oorzaken aan.
We werken vanuit de volgende principes:
We werken altijd vanuit het ‘waarom’/ onze visie;
We komen tegemoet aan de fysieke, mentale, emotionele en zingevende behoeften van de leerlingen;
We bieden onvoorwaardelijke steun en sluiten sensitief en responsief aan bij het ontwikkelniveau van
de leerlingen;
We kijken altijd naar het ‘waarom’ van het gedrag (ijsberg) en doorbreken daarmee ineffectieve actiereactiepatronen bij probleemgedrag;
We geven betekenisvol onderwijs;
We werken aan competenties d.m.v. leerdoelen;
We zijn altijd aanspreekbaar op de afgesproken principes waar we ons aan verbonden hebben.

Kerndoelen en methodes
Wat zijn kerndoelen en methodes?
Voor alle scholen ligt vast wat de kerndoelen zijn voor de leerlingen. De kerndoelen op het gebied
van Sociale ontwikkeling gaan over Oriëntatie op jezelf en de wereld, Sociaal-emotionele
ontwikkeling en Leren leren. Daaronder vallen bijvoorbeeld werken aan een goede werkhouding,
ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol luisteren en het bekritiseren van anderen. De manier
waarop aan het kerndoel wordt gewerkt en de methode die we daarbij gebruiken, lichten we
hieronder toe.
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Kerndoel oriëntatie op jezelf en op de wereld
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leefstijl
• Leerlijnen (CED-groep)
• Samen op Aarde
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Eigen competentielijst
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Methodegebonden toetsen
• Observaties
• Portfolio Sociale Competenties
Kerndoel sociaal-emotionele ontwikkeling
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leefstijl
• Leerlijnen (CED-groep)
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Eigen competentielijst
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• Portfolio Sociale Competenties
Kerndoel leren leren
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leefstijl
• Leerlijnen (CED-groep)
• Samen op Aarde
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Eigen competentielijst
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• Portfolio Sociale Competenties
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Ondersteuning op maat
Naast de methodes waarmee we aan de kerndoelen werken, is er extra ondersteuning in de
ontwikkeling van leerlingen door middel van:
• Fysiotherapie
• Logopedie
• Rots en Water training
• Sociale Vaardigheden Training

5.3

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Ontwikkel Perspectief Plan
De intern begeleider maakt een dossieranalyse van elke nieuwe leerling, Relevante gegevens uit de
analyse worden toegevoegd aan het Leerling profiel. Tijdens het intakegesprek van de CvB met de
ouders wordt het Leerling profiel aangevuld met informatie die door ouders wordt gegeven. Aan de
hand van deze informatie stelt de CvB de eerste lange termijndoelen op. De intern begeleider stelt in
overleg met de leerkracht de eerste korte termijndoelen op. Voorafgaand aan het startgesprek krijgen
ouders een concept-OPP thuis. Tijdens het startgesprek wordt samen met ouders het
Ontwikkelperspectiefplan besproken en verder ingevuld. Daarna wordt het met de aanvullingen weer
meegegeven naar huis ter ondertekening. Dit gebeurd 2 keer per schooljaar.
Leerroute en uitstroomperspectief
De hoofdvakken binnen het SO Urk zijn beschreven per leerroute. Hierbinnen zijn de leerroutes 1, 2 en 3
te onderscheiden. Bij aanmelding van een leerling op school wordt de beginsituatie, het niveau en de
instructiebehoefte van het kind voor de verschillende vakgebieden vastgesteld met behulp van de
informatie uit het overdrachtsdossier. Aan de hand van de informatie uit het overdrachtsdossier wordt
een leerling per vakgebied bij een leerroute ingedeeld. Hierop wordt het onderwijsaanbod
afgestemd. In de praktijk komt het erop neer dat de leerlingen in verschillende instructiegroepen per
vakgebied zitten. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk binnen de groep door de leerkracht
gegeven. Naast de leerkracht is de onderwijsassistent verantwoordelijk voor een instructiegroep, deze
leerlingen krijgen onderwijs in een eigen lokaal. Ook vindt er in de eerste weken van de start op onze
school een logopedische screening plaats, om te kijken of logopedische hulp nodig is. De logopedische
hulp wordt gegeven vanuit het Dok (naast de school). De logopedische zorg vindt plaats onder
schooltijd. Wanneer er voor de leerlingen extra ondersteuning nodig is wordt er een ondersteuningsarrangement aangevraagd bij het Loket van Berséba. Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid van
een Ambulant Begeleider van Berséba extra zorg en ondersteuning wordt gegeven aan de
leerling. Plannen bij de start van het nieuwe cursusjaar Bij de voorbereidingen op de start van het
nieuwe cursusjaar moeten we eerst helder hebben welke leerlingen we krijgen en welk aanbod ze nodig
hebben. Daarna delen we de basisniveaus (jaargroepen) in. Dan kijken we welke niveaus we kunnen
clusteren en stellen we het aanbod vast. Daarna kunnen we op groeps- en subgroep niveau de
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instructies inplannen. De instructies zien wij als basis voor het leren en daarom plannen wij hier ruim
voldoende tijd voor in. Dit betekent wel dat we elk jaar keuzes moeten maken wat aan de orde gaat
komen. De instructies worden weggezet in de weekplanning en het aanbod wordt weggezet in de
masterplanning. Verder heeft elke lesdag in ons rooster een arrangemententijd. Dit is elke dag 0,5u. In
eerste instantie is deze tijd bedoelt voor het afmaken van de basisstof, zodat de leerlingen komen aan
voldoende verwerkingstijd. In de praktijk wordt deze daarnaast nog gebruikt voor verdieping of het
leren van vaardigheden m.b.t. werken aan het portfolio, coöperatief te leren/ samen te werken.
Klassenmanagement
Ten aanzien van het klassenmanagement hebben we in de beginfase goed nagedacht over de
organisatie van gecombineerde niveaugroepen en de leer- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er
wordt methodisch gewerkt en de doelen hieruit worden zichtbaar gemaakt voor de leerlingen op het
bord. Er wordt ook gewerkt met een afbakening van tijd. De leerkracht gebruikt twee klokken, een
lopende klok en een stilstaande klok. Deze geeft de doorlooptijd van de les aan. Daarnaast wordt er een
grote time timer ingezet om de zelfstandig werktijd aan te geven en hebben de leerlingen een eigen
time timer om zelf de tijd te zetten. De CED- leerlijnen hebben we gebruikt als basis voor het
leren leren. Het leren leren wordt stapsgewijs aangeboden met behulp van de Stappenkaarten
Zelfstandig (door) werken, Evalueren en Samen werken. Deze stappenkaarten zijn in de loop van het
cursusjaar 2018-2019 ontwikkeld en ingezet.
We maken gebruik van een masterplanning en een weekplanning waarin alle activiteiten zijn verwoord.
We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys.
Niet-methode gebonden én methode gebonden toetsen.
Welke toetsen worden afgenomen en op welk tijdstip is per jaar vastgelegd in de Toetskalender*
en paragraaf Toetsing*. Ontwikkelperspectiefplan (OPP) hangt nu ook als een notitie in Parnassys, het
voorstel is om dit in de loop van het cursusjaar o.l.v. Driestar Educatief verder te integreren
in Parnassys. Na ondertekening door ouders wordt het OPP gescand en als bestand
in Parnassys bewaard. ZIEN! brengt het sociaal emotioneel functioneren van onze leerlingen
systematisch in kaart. Dit instrument is geïntegreerd in het leerlingvolgsysteem Parnassys en wordt 2x
per jaar door de leerkrachten ingevuld. Zie verder paragraaf Zien! Notities van de leerling worden
bewaard in 1 notitie ‘belangrijke notities leerling’, zowel de leerkrachten als de intern begeleider
kunnen in deze notitie werken. Het blijft een werknotitie waarin van onder naar boven de meest
recente info wordt ingevoegd. Doordat er gewerkt wordt op datum heb je in één overzicht de
besproken punten en afspraken helder voor dat cursusjaar. De notitie wordt opgeslagen onder de
nieuwe datum zodat de meest recente info zichtbaar is.
Nazorg symbiose
Zien! Waarnemen en observeren
De leerkrachten observeren de leerlingen in uitnodigende sociale situaties en situaties die passen bij
het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Met uitnodigende sociale situaties bedoelen we situaties
waarbij contact en interactie is tussen de leerkracht en de leerling en de leerlingen onderling. De
leerkrachtvragenlijsten Zien! Worden 2x per jaar digitaal ingevuld in Parnassys, hierbij wordt zorgvuldig
de legenda(1-2-3-4) gevolgd. Het 1e moment in het cursusjaar is in oktober en het tweede moment in
april. De leerkracht is verantwoordelijk voor het invullen. Bij duo-collega’s worden de leerlingen
verdeeld over de leerkrachten. Sociale veiligheid Vanaf april 2019 worden naast de
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leerkrachtvragenlijsten Zien! ook de leerling vragenlijsten ingevuld. Hiervoor wordt de volgende
vragenlijst gebruikt ‘Zien leerling 1-16 Leerleefklimaat versie DUIMPJES 190218.docx’. Het bestand
bestaat uit 8 vragenlijsten die als een A5 boekjes worden uitgeprint en aan de hand van de pp ‘Zien
leerling 1-16 leer en leefklimaat versie Afbeeldingen (so/vso)‘ klassikaal of in groepjes begeleid door de
leerkracht of assistent worden ingevuld. Deze versie sluit aan bij het begrip van onze leerlingen, maar is
alleen op papier beschikbaar en wordt daarna handmatig door de leerkracht in Parnassys ingevuld
onder Begeleiding-> observatielijsten. Voor de ouders wordt de oudervragenlijst gebruikt die is te
downloaden via www.zienvooronderwijs.nl en is te vinden onder de knop ‘Informatief’ op het
startscherm van ZIEN!. Begrijpen en doelgericht handelen De uitkomsten van Zien worden door de
leerkracht geanalyseerd en besproken met de intern begeleider binnen de groepsbespreking van
Zien! Hiervoor wordt het document ‘ZIEN-overzichten-leerlingvolgsysteem-begeleiding-ZIEN
observatielijst groep‘ gebruikt. In eerste instantie wordt gekeken of de typering van de groep
/ leerling in vaardigheden wordt herkent, zoals die wordt gegeven door het ZIEN!-profiel. Bij de
interpretatie van het profiel nemen we het ontwikkelingsniveau(zowel emotioneel als cognitief) mee
in de analyse. Gestelde diagnoses bij leerlingen nemen we mee in de analyse, maar we kijken ook hoe
we zwakke en compenserende factoren nog meer kunnen stimuleren. We denken hierbij toekomst- en
handelingsgericht met bijvoorbeeld de volgende soort vragen:
- Wordt de leerling erdoor belemmerd, dat hij bepaalde vaardigheden minder laat zien?
- Heeft de omgeving er last van dat een leerling bepaalde vaardigheden minder toont?
- Wat gun ik deze leerling en zijn omgeving?
- Wat is haalbaar op korte en lange termijn door middel van activering?
De pijlers van Zien zijn Betrokkenheid en Welbevinden. Wanneer er minstens een -2- is gescoord kijken
we verder naar de andere vaardigheden. Zijn Betrokkenheid en Welbevinden dusdanig laag dan wordt
hier eerst aan gewerkt. Wanneer we kijken naar de andere vaardigheden maken we onderscheid tussen
ruimte nemende (linkerkant van de leerling uitdraai) en ruimt gevende (rechterkant leerling uitdraai)
vaardigheden. De blauwe balkjes geven de verhouding hiervan weer. Deze aspecten worden gewogen
en aan de hand hiervan worden doelen voor het komend halfjaar opgesteld. We clusteren de leerlingen
met dezelfde sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte en dan kiezen we de doelen die passend zijn.
In het groepsplan is het mogelijk dit eerst te noteren voor alle leerlingen en dan eronder de leerlingen
die een individuele aanpak nodig hebben te beschrijven. Weging De doelen die uit de
groepsbespreking komen worden verwerkt in het ontwikkelperspectiefplan. Hierin worden de volgende
zinnen gebruikt: Uitstroombestemming: Gezien de uitstroombestemming wordt ernaar gestreefd dat
X op sociaal-emotioneel gebied alle vaardigheden zoals onderscheiden binnen ZIEN! laat zien in de
volgende situaties en met de genoemde frequentie: vrijwel altijd, minstens in uitnodigende, makkelijke
situaties OF vrijwel altijd in uitnodigende, makkelijke situaties en soms in niet-uitnodigende, moeilijke
situaties
Evaluatie OP
Gezien de leerroute van de leerling, werken we ernaar toe dat hij/zij alle vaardigheden laat zien op het
niveau van ‘altijd in een uitnodigende situatie en soms in een niet uitnodigende situatie’ (3) XX (naam
leerling) laat de vaardigheden van Sociaal initiatief en Sociale autonomie al veel zien. Impulsbeheersing
en Inlevingsvermogen worden nog nauwelijks getoond. In 2016-2017 streven we ernaar dat hij/zij die
vaardigheden in uitnodigende situaties altijd laat zien (2). Uitnodigende situaties zijn voor deze leerling
…
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Voor de Evaluatie
hieronder een voorbeeld hoe deze wordt opgebouwd: Welbevinden en betrokkenheid laat hij nu
voldoende zien, gezien zijn leerroute: XX laat ten opzichte van vorig jaar veel meer signalen van
welbevinden zien. Hij komt nu op de meeste momenten ontspannen open en geeft niet meer aan niet
naar school te willen. Het helpt hem waarschijnlijk dat hij nu eenvoudiger opdrachten aangeboden
krijgt. We zien groei bij de sociale vaardigheden, maar ten opzichten van zijn leerroute laat hij ze nog
niet voldoende zien. Hij toont ze alleen als de situatie heel voorspelbaar en makkelijk is. Hij zou het
gedrag ook al in niet-uitnodigende situaties (meerdere personen of activiteit die hij nog niet vaak heeft
gedaan) soms moeten laten zien. Ruimtenemend gedrag (initiatieven tonen en een eigen mening
uiten) laat hij inmiddels zien in één op-één-situaties met volwassenen. Flexibiliteit blijft een punt van
aandacht. Hij moet altijd één-opéén begeleid worden bij de overgang naar een andere activiteit. Het
helpt hem als hij het dagprogramma visueel bij zich heeft. Verder worden de Zien! aspecten gebruikt
om te kijken welke vaardigheden stimulerend en welke belemmerend zijn voor het
ontwikkelperspectief. Hierin wordt meegenomen welke voorwaarden er nodig zijn om betrokkenheid
en welbevinden voor de leerling bevredigend te laten zijn en welke ondersteuning er nodig is om sociaal
gedrag te laten zien. Voor de handelingsgerichte aanpak wordt een sociaal emotioneel groepsplan
opgesteld waarin de groepsgerichte interventies en indien nodig de individuele aanpak wordt
beschreven. Ouders krijgen inzicht in de vaardigheden van hun kind met behulp van de
ouderrapportage (Parnassys- overzichten- leerlingvolgsysteem- begeleiding- PDF ouderrapportagebevestigen (BO-overzicht)) die als een bijlage bij het OPP wordt gevoegd. Planning Bij ons op school
wordt de methode ‘Leefstijl’ gebruikt voor het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij
de handeling suggesties van Zien wordt ook verwezen naar deze methode.
De leerkrachten werken bij hun instructie volgens het Effectieve Directe Instructiemodel (zie bijlage).
Ontwikkelpunten:
In schooljaar 2019-2020 willen we als school onze streefdoelen helder krijgen. We beschrijven per
leerroute het gedrag waar we met de leerlingen in deze leerroute naartoe willen werken op sociaalemotioneel gebied en we bieden situaties aan waarin een leerling kan oefenen met bepaalde
vaardigheden. Dan delen we de leerlingen in bij de juiste leerroute, met bijbehorende
uitstroombestemming. Ook willen we de vaardigheden van Zien! gerichter mee gaan nemen in het
advies van de uitstroombestemming en de ondersteuning die bij uitstroom van deze leerling nodig is
om hem zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Ook willen we doelen helder krijgen voor onze
symbiose-leerlingen om te zien wanneer op sociaal emotioneel gebied terugplaatsing mogelijk is en
welke vorm van ondersteuning wenselijk is. Verder willen we meer planmatig met de CED- leerlijnen
aan de slag en moet er een keuze gemaakt worden welke leerlijnen we gaan implementeren en hoe
deze een plaats krijgen in het OPP. Hiervoor geeft de ‘PP leerlijnen CED basis en Pape incl. jonge kind
nov. 2017’ en het document in ‘Zien- handelingssuggesties- leerdoelen geordend per ZIEN
dimensie’ heldere handvatten.
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6

Schooltijden

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:40 - 12:15

14:00 - 16:00

-

Dinsdag

-

08:40 - 12:15

14:00 - 16:00

-

Woensdag

-

08:40 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:40 - 12:15

14:00 - 16:00

-

Vrijdag

-

08:40 - 12:30

-

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Tussenschoolse opvang via Thuizzz
Dinsdag: Tussenschoolse opvang via Thuizzz
Donderdag: Tussenschoolse opvang via Thuizzz

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

4/5/6

dinsdagmiddag

Gymnastiek

6/7/8

dinsdagmiddag

6.2

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Startgesprekken

01 september 2020

01 september 2020

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Landelijke Dankdag

04 november 2020

04 november 2020

Studiedag

05 november 2020

05 november 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021
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Studiedag

27 januari 2021

27 januari 2021

Urker Biddag

10 februari 2021

10 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Landelijke Biddag

10 maart 2021

10 maart 2021

Studiedag

31 maart 2021

31 maart 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

02 april 2021

2e Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

15 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021
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